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PAKKEINSTRUKSJONER VED FLYTTING 
Av www.moveria.no. 

Å pakke i forbindelse med en flytting er krevende, dels fordi det tar lang tid å pakke ned alle 

eiendeler og dels fordi det kan være emosjonelt å gå igjennom og sortere gamle ting og minner. Sørg 

derfor for at du planlegger pakkingen godt og at du har ekstra tid til uforutsette hendelser. Husk også 

å rydde ut i ting du ikke lenger behøver. Dette kan du gi til veldedighetsorganisasjoner eller selge 

dem billig, det er fortsatt mange som blir glad for dine gamle ting selv om du ikke benytter dem 

lenger. Husk at dette også tar tid og krever planlegging. 

Denne pakkeguiden gir deg instruksjoner og tips om hvordan du planlegger og gjennomfører 

pakkingen i forbindelse med flyttingen. Deretter finner du informasjon om pakking for respektive 

rom i boligen og hvordan du pakker flyttebilen mest effektivt. 

Flyttekasser 

Flyttekasser er den absolutt enkleste måten å pakke ned i og oppbevare tingene dine i under 

flyttingen. Generelt kan man si at alt som får plass i en flyttekasse kan pakkes i én, da løse eiendeler 

både er vanskeligere å håndtere og enklere går i stykker under flyttingen. Flyttekasser kjøper du 

blant annet i byggemarkeder og hos flyttefirma. Husk at kvaliteten varierer voldsomt, men de beste 

(og dyreste) flyttekassene får du oftest hos et flyttefirma. Hør om du kan leie kassene hvis du ikke 

ønsker å kjøpe dem. Dersom du betaler et firma for å flytte for deg er flyttekassene ofte inkludert i 

prisen. Vanlige alternativ til flyttekasser er ”bananesker”, søppelsekker, papiresker og reisevesker. 

Disse lar seg imidlertid ikke stable på samme måte, de er vanskeligere å transportere med en tralle 

og de går ofte i stykker hurtigere. For å flytte så effektivt som mulig, og for å redusere risikoen for 

ubehagelige overraskelser, anbefaler vi at du benytter vanlige flyttekasser. Hvor mange du behøver 

avhenger naturligvis av hvor mye du skal pakke ned, men mange regner med én flyttekasse per 

kvadratmeter. Dersom du har bodd lenge på samme sted, og ikke er særlig god til å kvitte deg med 

ting, kan du naturligvis komme til å behøve flere. 

Planlegg pakkingen 

Det beste planleggingstipset er å starte så tidlig som mulig. Begynn å pakke ned alt du ikke behøver 

før flyttingen, for eksempel klær til annen sesong, porselen, bøker og lignende. La det viktigste bli 

igjen og pakk dette de siste dagene før flyttingen. Følgende kan være smart å ha i bakhodet: 

 Rengjøringsutstyr som du behøver til flytterengjøringen bør ikke pakkes ned i forkant. En stol 
eller krakk er også smart å ha tilgjengelig under rengjøringen. 

 Belysning er det siste du bør montere ned i den gamle og det første du monterer opp i den 
nye boligen. Uten lys i alle rom er det vanskelig å flytte både ut og inn. 

 Dersom du flytter over større avstander bør du ha hygieneartikler, klesskift og mat lett 
tilgjengelig slik at dere kan komme i gang ordentlig i den nye boligen uten å behøve å rote i 
alle kassene. 
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Strukturer pakkingen ved å ta ett rom om gangen og pakk kun ting fra samme rom i samme kasse. 

Marker dem på sidene slik at du kan holde styr på hva som befinner seg i kassene og til hvilket rom i 

den nye boligen de tilhører (markerer du kassene på oversiden vil ikke teksten synes om du stabler 

dem oppå hverandre). Pakkede flyttekasser kan stables i høyden og tre kasser går i de fleste tilfeller 

fint å kjøre på en tralle om gangen. Den tyngste kassen må stå øverst når du benytter en flyttetralle. 

Oppbevar de pakkede kassene i et tomt rom, eller i et rom du sjelden bruker, slik at de ikke står i 

veien før flyttedagen. Ikke still kassene på loftet, i kjelleren eller utenfor da både kassene og 

innholdet kan ta skade av kulde og fukt. Nedenfor følger informasjon om hvordan du bør pakke i 

boligens respektive rom. 

Kjøkken 

Du kan ofte starte å pakke kjøkkenet tidlig i prosessen for å få bort kjøkkenutstyr som sjelden 

benyttes. Husk å la et par kniver, gafler og vanlig matlagingsutstyr bli igjen til de siste dagene. 

 Glass, porselen og annet knuselig pakkes inn i beskyttelsespapir eller bobleplast. Andre 
populære alternativ er silkepapir, avispapir, laken, håndklær og tøy som likevel skal pakkes 
ned. Avispapir er et billig alternativ, men etterlater ofte flekker på porselenet og medfører at 
dette må vaskes når det pakkes ut. Laken, håndklær og tøy er rene, men pakkingen er lite 
effektiv og opptar stor plass i flyttekassene. I tillegg gjør det utpakkingen vanskeligere da 
klær og porselen ikke skal være på samme sted i den nye boligen. Å kjøpe silkepapir eller 
beskyttelsespapir er dyrt, men er likevel det beste alternativet for å beskytte alt knuselig 
utstyr. 

 Tallerker pakkes på høykant med et papirark i mellom. Dersom man krøller sammen litt papir 
og legger det i bunnen av kassen står tallerkenene stødigere. Glass pakkes inn ett og ett i 
papir og legges eller stilles i kassen. For å minimere risikoen for at noe går i stykker er det en 
god idé å pakke i mindre kasser (for eksempel skoesker) og deretter samle disse i en 
flyttekasse. Et annet alternativ er å kjøpe innlegg hos et flyttefirma for å skille glassene fra 
hverandre. Tomrom i kassene fylles med krøllet papir, puter eller lignende mykt og 
dempende materiale. 

 Kjøkkenapparater, som kaffetraktere, brødristere og lignende, kan med fordel pakkes i 
individuelle, mindre kasser for siden å samles i flyttekasser. Dersom du ikke er i besittelse av 
mindre kasser bør du pakke dem i beskyttelsespapir eller bobleplast for å hindre skader. 

 Har du fast oppvaskmaskin eller lignende i kjøkkenet som skal med på flyttelasset kan det 
være fornuftig å få denne frakoblet av en fagmann. Dette for å unngå ulykker og for at 
forsikringer skal være gjeldende. Undersøk hvilke betingelser som gjelder hos ditt 
forsikringsselskap. 
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Oppholdsstue 

I stuen kan du tidlig begynne å pakke ned bøker, filmer og pyntegjenstander som du ikke behøver. 

 Bøker er for tunge til å fylle en hel kasse. Pakk derfor halve flyttekassen med bøker og den 
resterende halvdelen med eiendeler som ikke veier spesielt mye, for eksempel puter, duker, 
gardiner og lignende. Husk også å blande pocketbøker og innbundne bøker for å fordele 
vekten jevnt mellom flyttekassene. 

 Pyntegjenstander pakkes på samme måte som porselen og glass, gjerne med silkepapir og i 
mindre kasser før de samles i de større flyttekassene. 

 Bilder og lignende, som er for store til å få plass i en flyttekasse, kan pakkes i spesielle 
bildeesker (kan kjøpes/leies hos flyttefirma). Et rimeligere alternativ er å teipe/binde dem 
sammen med en papplate mellom. For å unngå risikoen for skader på bilder og malerier, bør 
du ikke pakke dem ned for tidlig. Husk også å transportere dem stående. 

 Ledninger og lignende bør du samle i bunter og markere ordentlig for å vite hvor de hører 
hjemme når du pakker ut igjen. Dersom du ikke kan koble en ledning fra et apparat bør den 
rulles sammen og teipes til apparatet for å unngå at den tar skade. 

 Gardinstenger og lignende samles sammen ved hjelp av snor eller teip. 

 Tepper pakkes mest effektivt ved å rulle dem sammen og knytte et bånd rundt dem. Har du 
mange mindre tepper kan du rulle flere av dem sammen. 

 I bokhyller og lignende møbler må du ta ned løse hyller og teipe dem sammen for å gjøre 
flyttingen mer effektiv. Husk å markere skruer og lignende som er nødvendige for å montere 
møblene igjen. 

 Skuffer og lignende i oppbevaringsmøbler må tømmes for innhold, men ikke fjernes fra 
møbelet under flyttingen. Om skuffen detter ut kan det være smart å feste den med et 
stykke teip slik at den ikke går i stykker under transporten. Det samme gjelder for skapdører 
som har lett for å åpne. Mange møbler med utstikkende deler kan med fordel demonteres 
for å forenkle flyttingen. 

 Lamper er ofte store og størrelsen gjør dem vanskelige å flytte, spesielt krystallkroner og 
lignende. For å forsikre deg om at de klarer transporten er det en god idé å henge dem opp i 
taket på flyttebilen. Husk å forsikre deg om at de ikke kan falle ned under transporten. 

 Potteplanter tåler ikke all verden og tar ofte skade under en flytting, spesielt om vinteren. De 
fleste flyttefirma er ikke ansvarlige for planter og du får derfor flytte dem selv. Pakk dem 
stående i store kasser, gjerne isolert med litt avispapir for å beskytte dem mot kulde og vind. 
Enkelte steder kan man kjøpe beskyttelsesnett for store planter som forenkler flyttingen av 
dem. 
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Soverommet 

Soverommet kan du med fordel starte å pakke ned tidlig i prosessen, for eksempel laken, håndklær 

og klær du ikke behøver i den nærmeste tiden. Glem ikke å legg til side eventuelle håndklær eller tøy 

som du vil benytte til å beskytte knuselige gjenstander med eller for å fylle opp tunge flyttekasser. 

 Også klærne dine kan legges sammen og pakkes i flyttekasser. Har du imidlertid masser av 
tøy hengende kan dette være tidkrevende. Hos enkelte flyttefirma kan du derfor kjøpe 
spesielle garderobekasser hvor du kan henge opp klærne. Et alternativ er å samle flere 
kleshengere sammen og dra en søppelsekk over dem. Så klipper du et hull i toppen av sekken 
og drar krokene på kleshengerne igjennom. Disse kan du la henge i garderobeskapet frem til 
flyttedagen og deretter henge direkte opp i den nye boligen. 

 Madrasser og overmadrasser rulles sammen på samme måte som tepper og bindes fast med 
snor eller bånd. 

 

 

 

 

Badet 

Badet er vanskelig å pakke ned lang tid i forveien da det ofte inneholder ting du benytter daglig, eller 

i alle fall ofte. Medisiner og lignende er heller ikke passende å pakke ned for tidlig, du kan jo nå å bli 

syk før du skal flytte. 

 Når flyttedagen nærmer seg (mindre enn en uke til) er det fornuftig å begynne å pakke ned 
badet. Pakk alt utenom de viktigste og nødvendigste hygieneartiklene, disse pakker du som 
det aller siste. Sørg også for å ha dem lett tilgjengelig når du kommer til din nye bolig. 

 Dersom du har vaskemaskin eller lignende som skal flyttes til din nye bolig skal den, på 
samme måte som med oppvaskmaskinen, helst kobles fra av en fagmann. 

Garasje og uthus 

Dette er steder hvor man kan starte pakkingen i god tid da de ofte inneholder utstyr man sjelden 

benytter. På den andre siden er det ofte vanskelige ting å pakke. 

 Maskiner og apparat må tømmes for drivstoff (diesel, bensin, etc.) før de pakkes ned. De bør 
også, i den grad det lar seg gjøre, pakkes i kasser og oppbevares stående for å unngå 
lekkasjer av gjenværende drivstoff. 

 Dersom du har mange større ting som sykler, gressklippere eller annet hageutstyr kan du 
komme til å behøve en ekstra stor flyttebil, da disse tingene er vanskelige å pakke særlig 
effektivt. 
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Flyttebilen 

For å gjøre flyttingen din så enkel og behagelig som mulig er det også viktig å strukturere pakkingen i 

selve flyttebilen. Dette er noen punkter du bør tenke på. 

 Start med de store møblene og fyll deretter tomrommet mellom dem med mindre møbler og 
flyttekasser. En måte å effektivisere plassen på er å demontere utstikkende møbeldeler som 
stolbein og lignende. 

 For å unngå skader på møblene bør de spennes fast med remmer eller lignende. Myke 
underlag som tepper og lignende kan plasseres på gulvet, mot veggene og mellom møblene 
for at disse ikke skal ta skade under transporten. 

 Møbler som hører til i samme rom kan med fordel pakkes sammen i flyttebilen for å forenkle 
lessingen ved ankomst. 

 For å vite hvor stor bil du behøver kan du ta utgangspunkt i at en flyttekasse er ca. 0,5 
kubikkmeter. Legg deretter til et overslag på hvor mye møbler du har. Jo større bil, desto 
lettere foregår pakkingen og lessingen, noe som igjen er med på å effektivisere flyttingen. 
Dersom du har en for liten bil risikerer du å ikke få med deg alt og taper masse tid på grunn 
av at du må ta flere turer. Velg derfor alltid en større bil om du er i tvil. Husk å undersøke om 
du har lov å kjøre flyttebilen med ditt førerkort dersom du selv har planer om å sitte bak 
rattet. Lette lastebiler kan kjøres med førerkort klase B, men dersom du behøver en større bil 
kan du også komme til å behøve en sjåfør med førerkort i klasse C. 


